
2) สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือ 
ไม่ได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่สิทธิการได้รับ 
ส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต่อส่ือสารระหว่างกัน สิทธิในการ 
เสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส่งค�าถามล่วงหน้าที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม สิทธิในการ 
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนสิทธิ 
ในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและสิทธิ 
ในการออกเสียงแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและไม่ได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น 
สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัย 
ส�าคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบโดยทันที

2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเงิน  
เช่น ค่าตอบแทนประจ�า เบี้ยประชุม โบนัส/บ�าเหน็จ และสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น สวัสดิการประกันกลุ่มให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 
อนุมัติเป็นประจ�าทุกป ี

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาก่อนน�าเสนอเรื่อง ค่าตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คือ พิจารณา 
กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของ 
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก�าไรของบริษัทฯ ซึ่งผ ่านความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH และคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

  2.3.1 นโยบายการก�าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพ่ืออ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจ�าปี บริษัทฯ จะก�าหนด 
วัน เวลาและสถานท่ี ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความพร้อมท่ีจะอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง 
ผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทุนสถาบนัได้เข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ โดยมนีโยบาย คอื จะไม่จดัประชมุในวันหยุดนักขัตฤกษ์  
วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์ จะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น. เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกคนสามารถ 
ส่งใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เพ่ือรับลงทะเบียนล่วงหน้า จะจัดประชุมในเขตกรุงเทพฯ หรือ 
ท้องที่อันเป็นท่ีต้ังของส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่ายและจะมีการ 
ให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม โดยมีค�าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติท่ีขอ 
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม 
โดยไม่มีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจ�าเป็นหรือสมควร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00-11.17 น.  
ณ ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก เน่ืองจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการคมนาคมสะดวก 
และใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) รวมทั้งในการจัดส่ง 
หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนที่ของสถานท่ีประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน 
และบริษัทฯ ยังได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเพ่ือให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนวันประชุมและอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

  2.3.2 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ  
จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพ่ือลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น



2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบง�ากิจการที่จะท�าให้ฝ่ายจัดการ หรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเอง ในกรณีท่ีมีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปร่งใส เช่น ไม่มีการถือหุ้นไขว้ 
ในกลุ่มของบริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ 

2.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอเพ่ิมวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อน 
วันประชุม โดยก�าหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาและ 
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมท้ังเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและ 
ส่งค�าถามก่อนวันประชุมเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยายน 2559 จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 โดยได้ประกาศต่อ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์) 

2.6 การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.6.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นควรน�าเอกสารที่ใช้แสดงตัวเพ่ือเข้าร่วมประชุม อาทิ บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือหนังสือ 
เดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะต้องน�าหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือ 
มอบฉันทะ และส�าเนาบัตรประชาชน หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรับมอบฉันทะจากนิติบุคคลในฐานะเป็น 
ผู ้แทน จะต้องน�าหลักฐานของผู้มอบฉันทะมาแสดงด้วย อาทิ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ท่ีมีการรับรองส�าเนาท่ีถูกต้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 
ก่อนเวลาประชุม

2.6.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู ้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น โดยประธาน 
กรรมการบริษัทจะท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม นอกจากน้ี ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)  
ผู้บริหารล�าดับ 4 รายแรก ผู้สอบบัญชีภายนอก หรือตัวแทน จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อ 
ซักถามของผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ิจ�านวนครั้งท่ีร่วมประชุม/จ�านวนครั้งท่ีมีสิทธ
เข้าร่วมประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 1/1

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 1/1

3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ 1/1

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ 1/1

5. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 1/1

6. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1/1

7. นายวิเชียร เมฆตระการ 1/1

8. ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล 1/1

9. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต 0/0

10. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ 1/1

11. นายปิยะ ประยงค์ 1/1

12. นายธีรเดช เกิดส�าอางค์* 1/1

13. นายนิมิตร พูลสวัสดิ์** 0/0

หมายเหต ุ    
*นายธีรเดช เกิดส�าอางค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
**นายนิมิตร พูลสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560



  2.6.3 การก�าหนดวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีท่ีวาระการประชุมวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะก�าหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ  
อย่างชัดเจน และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการ การก�าหนดอ�านาจกรรมการ และ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพ่ิมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ ้น เหตุเพราะการเพ่ิมวาระอื่นๆ  
ท่ีจะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดย 
ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
อนุมัติ

  2.6.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีและ 
วิสามัญผู้ถือหุ้น รวมท้ังเปิดเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

  2.6.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็น

ในการประชมุผูถื้อหุน้บรษิทัฯ จะชีแ้จงวธีิการลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเริม่การประชมุตามวาระ  
โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ โดยให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
ส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
กรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียง 
ลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น 
ผู้ชี้ขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

2.6.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ สนันสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งในวาระหลักท่ัวไปตามกฎหมาย และวาระที่ส�าคัญ เช่น การท�า 
รายการเกี่ยวโยง การท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฯลฯ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี 
มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6.7 การบันทึกรายงานการประชุม 

บริษัทฯ บันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนน นับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตลอดจน 
รายชื่อ พร้อมต�าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม กรรมการท่ีลาประชุม และค�าถาม ค�าตอบ ค�าชี้แจง ความคิดเห็น  
มติท่ีประชุมในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจ�านวนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงาน 
การประชุมอย่างละเอียดเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของ 
กรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรณีท่ีกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุม 
เรื่องใดต้องไม่อยู่ในท่ีประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงเลือกตั้ง หรือถอดถอน 
กรรมการ

2.7 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งน้ีจะ 
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้นได้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่โดยการจ่ายเงิน 
ปันผลน้ันจะแบ่งตามจ�านวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน 

ทั้งน้ี ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (โดยมีผล 
ตั้งแต่วันท่ี 22 มกราคม 2559) ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังจากหักเงินส�ารองตามกฎหมาย โดยในการ 
พิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะค�านึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลก็อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก ่
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปทั้งน้ีเงินก�าไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงิน 
ปันผลตามมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือส่วนที่เหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้จัดสรรเป็นเงินส�ารองต่างๆ ได้ตามแต่ 
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรหรือจัดสรรเป็นทุนส�ารองเพ่ือเป็นเงินกองทุนของบริษัทต่อไปบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน  
1 เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติหรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริษัทลงมติในกรณีที่บริษัทฯ จะจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลโดยบริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งการจ่ายปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

2.8 การแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท 
ผู้สอบบัญชีนั้นต้องไม่เป็นกรรมการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ




